PETA POSTNA NEDELJA – 7 APRIL 2019

VRZI KAMEN
Sredi mnogih ljudi pred Jezusom stoji
vsa osramočena grešna žena.
Vsi jo le obsojajo, s prstom nanjo kažejo:
za vse njene grehe naj kazen jo zadene.

Križ je težji kot vsi grehi,
ker je Jezus na križu
vse grehe nase vzel,
vse grehe odvzel.

Ne čakaj! Vrzi kamen!
Če si sam brez greha, vrzi ga!
Sodi in obsojaj vse ljudi!
Ne boj se! Vrzi kamen!
Če si res pravičen vrzi ga!
Sicer umolkni in odidi!
Vsi so tiho odšli, le žena še stoji.
V Jezusa zaupa, ki odpušča.
Tudi mi obsojamo, vse napake vidimo,
a za lastne grehe oči imamo slepe…
Kamen sodbe težak rad mečem tudi jaz.
Če koga zadane, me ne gane.
Kdaj se tega bom kesal, kdaj bom tudi jaz spoznal,
da najprej pri sebi moral bom začeti…

Poglej samega sebe

Dokler odpuščamo – tako dolgo ljubimo!

„Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen
vanjo.« Slavna beseda. Ne reče niti: »Kamnajte jo!«,
niti: »Izpustiti jo!« Ampak: »Poglejte same sebe.“ Tam
stojijo sodnik, ljudstvo; in tam stojimo mi. »Kdo od vas
je brez greha …! Kaj sedaj? Kdo si še upa soditi. Jezus
pa se skloni in s prstom piše po tleh. Ko so trdovratno
spraševali še naprej, se je vzravnal in jim rekel: Kdor
izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In
spet se skloni in piše po tleh. Ko slišali Jezusov odgovor,
so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje.

»Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen
vanjo!« Jezus po teh besedah kmalu ostane
sam z grešnico, kajti farizeji so odvrgli kamen in drug za drugim odšli. Bili so vsaj toliko pošteni, da niso stopili na
mesto sodnika, saj so vedeli, da kamen obsodbe lahko vsak čas zadene tudi njih. Človek vedno rajši stopa na mesto
sodnika, kakor pa da bi obsodil sebe. To je preveč boleče. Kar iskreno in pošteno pomislimo, ali smo kdaj raje vrgli
kamen obtožbe v človeka, kakor pa da bi ga odvrgli proč? Mnogokrat raje vržemo kamen, kakor pa da bi priznali
svojo majhnost in grešnost. Lastimo si pravico, ki je nihče izmed nas nima. Samo Jezus ima to pravico, in vendar on
grešnika nikoli ni obsodil, obsodil je samo greh. Človeku pa daje vedno možnost spreobrnjenja in vrnitve.
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… dogajanja, novice, napovedi,
vabila …
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Obhajamo peto postno nedeljo.
Prihodnja nedelja je cvetna nedelja. Pri vseh mašah, tudi v soboto zvečer, bomo blagoslovili presmece. Pri maši
ob 10.00 pa bo tudi procesija. Zato se bomo zbrali zunaj pred cerkvijo.
V petek bo na začetku svete maše molitev križevega pota, ki ga bodo vodili veroučenci 4. razreda.
Hvala za vaš dar za obnovo cerkvene strehe in betonskih zidov. V preteklem tednu so pripeljali že nekaj več
materiala: strešna okna in kritino. Postavljati bodo začeli oder in dela se bodo začela po veliki noči.
V petek po sveti maši, 19.30, bo gledališki igralec Gregor Čušin predstavil svojo monodramo: Vera levega
razbojnika. Tudi to je lahko postna priprava na veliko noč.
Prihodnjo nedeljo bo križev pot na Hotizi vodila dekanija Ljutomer. Naša župnija bo molila osmo postajo. Lepo
vabljeni.
Na razpolago so oljčne vejice, ki jih je priskrbela župnija Škofije. Darovi bodo namenjeni za potrebe njihove
župnije. Priporoča se vsaj 20 stotinov za vejico.
Hvala Slavilni skupini Veselje, da je s svojim petjem sooblikovala sveto mašo in adoracijo.
Hvala vsem, ki ste molili in darovali svete maše za mojo rajno mamo ter se v petek udeležili pogreba in mi
izrazili sožalje. Ob taki priliki duhovnik še posebej čuti, da je župnija njegova velika družina.
Zahvaljujemo se skupini iz naselja Jelovica, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve
ima od sobote naprej skupina iz Turjanec pod vodstvom Marije Drobec.
Na razpolago je nova številka revije: Prijatelj, Glasnik Kraljice miru in Don Bosko

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 7. do 14. aprila 2019
PETA POSTNA NEDELJA
Adoracija pred obema svetima mašama
8.00 Za žive in rajne župljane

7. APRIL
Sv. Herman

10.00 V čast Svetemu Duhu; V zahvalo Bogu in Mariji

PONEDELJEK
8. APRIL
Sv. Julija

TOREK
9. APRIL

19.00 Za + Mir Cirila ob rojstnem dnevu
Sv. Hugo

SREDA
10. APRIL

19.00 V zahvalo

Sv. Apolonij

(Nina z družino)

Za + Vinka Budja

ČETRTEK

Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

11. APRIL

19.00 Za + Janka Puklavca ob rojstnem dnevu

Sv. Stanislav

PETEK

KRIŽEV POT (4. RAZRED)

12. APRIL

19.00 Za dobre odnose v službi
Sv. Viktor

Za + mamo Cecilijo Krampač

SOBOTA

(družina Kocuvan)
Blagoslov presmecev

13. APRIL

19.00 Za + Dragico Vrečič, Pepco Benkovič in + starše Ljudmilo in Matija Fekonja
Sv. Ida

Za + starše Hegedič, Mulec in Hirci

Š ESTA POSTNA NEDELJA - CVETNA
Blagoslov presmecev
8.00 Za žive in rajne župljane; Bogu v zahvalo za ozdravitev

14. APRIL
Sv. Valerijan

10.00 Za + Marijo Müller ob r. dnevu;

